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Никогаш, ама никогаш нема да погодите што! Многу 
сум среќна, среќна, среќна. Сакам да се смеам, да пеам, 
да викам, дури и малку да заплачам. Не можам да дочекам 
да им кажам на Магда и на Нејдин.

Слегувам долу за појадок, си пијам кафе и грицкам 
сув тост, а мојата рака е внимателно положена до мојата 
чинија.

Чекам некој да забележи. За време на појадокот благо 
им се насмевнувам на тато и на мојата маќеа Ана. Му 
се насмевнувам дури и на мојот мал брат Егс, иако тој е 
настинат, а извонредно неатрактивен зелен мрсул му тече 
од ноздрите.

„Зошто така ми се смешкаш, Ели?“ прашува Егс со 
дебел глас, грицкајќи тост со дебел слој џем од јагоди. Ни 
се потроши путерот, па Ана му дозволи тој да намачка 
два слоја џем. „Престани да ме гледаш.“

„Не сакам да те гледам, малечко Растечено Носе. Ти не 
си убава глетка.“

„Јас не сакам да бидам убав“, вели Егс и толку силно 
шмрка што сите почнуваме да протестираме.

„До Бога, сине, ќе ми се згади појадокот“, вели тато и 
замавнува кон Егс со неговиот Гардијан.
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„Земи си шамивче, Егс“, вели Ана, цртајќи енергично 
во блокот.

ОК, можеби е премногу да се очекува тато и Егс да 
забележат, но јас бев сигурна дека Ана веднаш ќе го 
забележи.

„Немаме шамивчиња“, вели Егс победнички и почнува 
да вдишува и да издишува за носот да почне да му прави 
меурчиња.

„О, Боже, не, во право си. Вчера не појдов во Waitrose“, 
вели Ана. „ОК, Егс, тогаш употреби тоалетна хартија.“

„Немам тоалетна“, вели Егс и разгледува наоколу 
како да очекува кученцата од Andrex да втрчаат директно 
во нашата кујна влечејќи тоалетна хартија, исто како 
на рекламата. „Мамо, што е тоа што го црташ? Да не е 
зајаче? Да видам.“

Тој ја повлекува хартијата на Ана. Ана ја влече на 
другата страна. Хартијата се кине на два дела. „О, до Бога, 
Егс, на тој проклет дизајн со зајачиња во кревет работам 
од шест часот изутрина!“ вика Ана. „Сега, оди во бањата, 
земи тоалетна хартија и веднаш издувај го носот. Ми се 
смачи од тебе, ме слушна?“

Егс шмрка, скаменет. Слегува од масата и загрижено се 
оддалечува. Тој сè уште го држи скинатото парче хартија. 
Ја испушта хартијата полн со вина и брза кон вратата, а 
устата му се тресе. Го слушаме како плаче во ходникот.

„Ана, тој плаче“, вели тато.
„Знам“, вели Ана и почнува да црта на нов лист 

хартија.
„Што ти е тебе? Зошто си толку избувлива со него? Тој 

само сакаше да види“, вели тато и го превиткува весникот. 
Тој станува со маченички изглед. „Ќе одам да го утешам 
кутриот Егс.“

„Да, направи го тоа“, вели Ана со стегнати заби. „Тој, 
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всушност е и твој син, иако кога петпати стануваше во 
текот на ноќта со затнат нос како да ми текнува дека ти 
остана среќно заспан.“

„Не е ниту чудно што неговиот нос е толку затнат кога 
кутрото дете не може да го издува. Зошто, по ѓаволите, 
сме потрошиле сè, шамивчињата и путерот? Мене ќе ми 
текнеше дека тоа се основните домашни потреби.“

„Да, навистина се“, вели Ана и не престанува да црта 
- но нејзината рака трепери. „И тие во оваа куќа обично 
се појавуваат како со магија зашто еден од нас оди секоја 
недела во супермаркетот.“

Не можам да го поднесам ова. Моето среќно меурче е на 
работ да се распрсне. Мојата магична рака се згрчува. Што 
им е на тато, на Ана и на Егс? Зошто не се релаксираат? 
Зошто тато не може да се понуди да оди на неделното 
пазарење? Зошто Ана не внимава што зборува? Зошто 
Егс не може да го издува неговото растечено носе? Зошто 
сето ова мора да се заврши со глупава сцена во која тато 
вика, Ана е на работ на заплаче, а Егс веќе рика?

Јас сум тинејџерот овде. Јас би требало да бидам таа 
што ќе вика и писка цело време. А сепак, видете ме! Јас 
сум малата Ели Секогаш-што-врие-во-себе зашто - о затоа 
затоа затоа!

Ја испружувам раката, прстите ми се издолжуваат за 
да го покажам тоа што сакам. Ана го крева погледот. Ме 
погледнува. Ја погледнува мојата дланка. Но, нејзините 
сини очи се празни. Таа може да ги види само нејзините 
здодевни зајачиња во пижами.

Го грабам ранецот и се збогувам со Ана и со тато. Тие 
речиси и не ме забележуваат. Го наоѓам Егс како се лигави 
во тоалетот на долниот кат и кратко го прегрнувам. Голема 
грешка. Тој остава трага од мрсул на мојот школски 
блејзер на местото каде што го протрил носот. Тогаш тој 
го крева погледот кон мене.
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„Зошто си толку добра со мене, Ели?“ прашува тој 
недоверливо.

Во моето семејство навистина е губење време да 
изигрувам Госпоѓица Добрина и Светлина. Би можела 
едноставно да бидам злобна и нерасположена. „ОК, кога 
ќе се вратам ќе бидам многу многу гадна“, ш‘шкам кон 
Егс, му ги покажувам забите и со рацете правам движења 
како да ќе го задавам.

Тој нервозно се кикоти, не е многу сигурен дека се 
шегувам. Ја подавам раката за да му ја разбушавам косата, 
но тој се наведнува. Му се насмевнувам и заминувам, не 
сакам ниту секунда повеќе да ја слушам караницата во 
кујната.  

Тато и Ана почнаа да се однесуваат како да се мразат. 
Станува по малку страшно. Чудно е кога ќе помислам 
дека кога тато се ожени со Ана јас не можев да ја 
поднесам. Сè ќе дадев за да ги разделам. Мислев дека 
Ана е олицетворение на злото. Јас бев многу мала. Не бев 
подготвена да бидам фер. Ја мразев едноставно поради 
тоа што чувствував дека таа сака да ì го земе местото на 
мама.

Мама умре кога бев мала. Јас сè уште мислам на неа, 
секој ден. Не цело време - само во кратките носталгични 
моменти. Сакам да зборувам со неа во мојата глава, а таа 
ми одговара. Знам дека тоа сум само јас, се разбира. Но, 
сепак тоа ми е утеха.

Порано мислев дека секогаш кога ќе отидев во шопинг 
со Ана или кога ќе  седневме една до друга на софата за 
да гледаме Пријатели, дека сум многу злобна и нелојална 
кон мама. Поради тоа се чувствував многу лошо. Но, сега 
можам да видам колку е погрешно тоа размислување. Ана 
може многу да ми се допаѓа, а сè уште да ја сакам мама. 
Едноставно. 
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На крајот на краиштата, имам две најдобри другарки 
на целиот свет и не се туфкам околу тоа дали повеќе ми 
се допаѓа Нејдин или Магда. И двете ми се допаѓаат и јас 
ним им се допаѓам и едвај чекам да им покажам!

Трчам да го фатам автобусот, сакам порано да стигнам 
на училиште. Како што завртувам зад аголот, а ранецот 
лета, удирам директно во она русокосо момче во кое бев 
многу затрескана. Човекот од моите Соништа - само што 
излезе дека е геј. Како и да е, дури и да не беше, тој е 
многу постар од мене и толку неверојатно прекрасен 
што никогашп не би помислил да излезе со дебелка 
деветтоодделенка со пуцвал коса и очила и тенденција 
да се заруменува како поштенско сандаче секои десет 
минути.

О, Боже, и сега сум црвена. Тој ми се насмевнува. 
„Здраво. Ти си девојката што секогаш брза некаде“, вели 
тој.

„Жалам. Да не те удрив со ранецот по коленото?“
„Можно е. Но, ќе ти простам. Мора многу да сакаш да 

стигнеш на училиште!“
Ја поткревам едната веѓа. Па, се надевам дека е така. 

Можеби само го искривувам лицето со шашлив поглед.  
„Јас навистина не сум многу загреана по училиштето. 
Не сум студиозен тип. Не, само сакам да ги видам 
другарките.“

„Така. Да, им завидувам на девојките - тие секогаш 
многу споделуваат со другарките. Момчињата имаат 
другари, секако, но тие не се толку блиски“, вели тој. „Па, 
добро, се гледаме.“

„Да, се гледаме. И ќе се обидам наредниот пат да не 
налетам директно на тебе.“

Танцувам понатаму, нишајќи го ранецот. Јас навистина 
почнувам да го запознавам. Тој е толку прекрасен. Пред 
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неколку месеци тотално ќе бев летната до месечината, ќе 
лебдев над ѕвездите, ќе правев пируети околу планетите, 
ќе се превртував дури до Сонцето. Сега е супер, но не е 
ништо особено. Тој ми е само другарче. Знам дека има 
момче - а имам и јас.

Расел ми значи повеќе од најпрекрасното момче на 
светот. Не - тој е најпрекрасното момче, знам дека е. 
Бескрајно го сакам. И тој мене бескрајно ме сака. Знам 
дека е така. Ми докажа синоќа. Само чекајте да им кажам 
на Магда и на Нејдин!

Трчам, го стигнувам автобусот и стасувам на училиште 
толку рано, што тие сè уште не се таму! Ова е првпат во 
две и пол години да дојдам на училиште пред нив. Ова со 
сигурност е поразличен ден.

Ајде, Магда и Нејдин! Каде сте? Во училницата има 
неколку девојки, посветените, како Амна. Се прашувам 
како е да се биде толку паметна како неа, најдобра во 
класот, постојано. Но, на ликовно, таа не е добра колку 
мене, а мене всушност само тоа ми е важно.

Многу ја сакам уметноста. Тато предава на Ликовна 
Академија. Луѓето велат дека сум на него. Јас не сакам да 
мислам така. Јас личам на мајка ми. И таа беше уметник. 
Сè уште ја чувам прекрасната книга со цртежи што ми ја 
направила кога сум била мала, полна со мали прекрасни 
приказни за глувчицата наречена Миртл. Таа има големи 
виолетови уши и мало виолетово лице со розево носе, 
како и сини мустаќи за да ì одговараат со светло синото 
опавче.

Ми станува мачно додека мислам на Миртл. Би можела 
да се обидам и јас да нацртам неколку нејзини сликички. 
Сакам да си играм и да измислувам мали цртани ликови. 
Мојата омилена креација е Ели Слоницата, базирана на 
мене. Јас не сум со ситна градба како глувче. Јас сум со 
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големи, изразени пропорции, но одлучив да не се грижам 
премногу околу тоа.

Минатото полугодие почнав една луда диета и ги 
полудев сите околу мене. И јас помалку бев луда, се 
швркнував ако изедев повеќе од една лажица сирење и 
лист зелена салата. Се разбира дека не јадев банани, со 
седумдесет и пет калории од парче. 

Конечно! Нејдин влегува во училницата, темните очи 
ì сјаат, црната долга коса околу нејзиното лице бело како 
креда. Нејдин успева да изгледа како Готска Кралица дури 
и кога е во училишниот џемпер и во здолништето. Иако 
нејзиното лице денеска не е баш без боја. Таа има розеви 
точки на образите. Тоа е единствениот знак дека Нејдин 
е сериозно возбудена. Таа се бори да го одржи лицето без 
израз, како маска - но нејзините очи имаат чуден сјај.

И мавтам, екстравагантно движејќи ги прстите. Таа не 
ме гледа како што треба. Таа само замавнува со нејзините 
бисерно црни нокти. „Никогаш нема да погодиш што!“ 
вели таа.

Не можам да дојдам до збор за да ì ги кажам моите 
неверојатни вести!
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Ова е толку типично за Нејдин! Јас многу ја сакам, 
но таа секогаш мора да биде во центарот на внимание-
то. Кога бевме малечки, а јас бев пресреќна кога ја до-
бив првата Барбика, стандардната верзија за малечки 
девојчиња, Нејдин доби Барбика Кралица на Ноќта од 
специјалната колекција, со долга коса и прекрасен син 
фустан. Таа требаше да се чува во недопрена состојба, 
во пластичната кутија, но Нејдин ја извади и ја чешла-
ше нејзината бујна коса, таа се разлетуваше во воздухот, 
сините здолништа се брануваа додека таа фрлаше магии 
и маѓепсуваше. Мојата обична Барбика не можеше да се 
натпреварува. Барбиката Кралица на Ноќта на Нејдин не 
сакаше да се дружи со мојата. Таа рече дека таа е премно-
гу здодевна и не може да направи ниту најобична магија. 
Ја бивало само за слугинка. Така, мојата барбика мораше 
да исполнува скромни и понизни задачи за Кралицата на 
Ноќта. Нејзе тоа воопшто не ì се допаѓаше – а не ми се 
допаѓаше ниту мене.

Потоа, мајка ì на Нејдин откри дека косата на Крали-
цата на Ноќта е заплеткана, а здолништето ì е скинато 
зашто премногу ентузијастички правела магии. Кралица-
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та на Ноќта беше конфискувана и осудена на нејзината 
пластична палата, а на Нејдин ì беше забрането да изле-
гува цели две недели. На Нејдин не ì беше гајле. Таа ви-
сеше на прозорецот од нејзината спална и лелекаше кон 
зачудените минувачи на улицата, ‘Помогнете ми! Мојата 
злобна мајка ме заклучи и го фрли клучот!‘

Мене ми дозволија за првпат да облечам гломазни ви-
соки потпетици за во училишното диско кога имав десет 
години – но Нејдин дојде во вистински шпицести готик 
чизми со потпетици како игли. Додека танцувавме таа 
трипати падна, но сепак успеа да изгледа неверојатно 
кул.

Кога почнавме во петто одделение стана уште поло-
шо. Нејдин прва доби менструација, прва се бакнуваше, 
првпат фати сериозно момче. Лиам е тотален кретен, ама 
е многу згоден, а и има осумнаесет години. Тие раскинаа 
зашто Нејдин дозна многу лоши работи во врска со него – 
ама таа сè уште е носталгична по него. До денеска. 

„Запознав едно неверојатно прекрасно супер-кул мом-
че! Тој е како моето идеално момче од соништата, Ели, 
толку ултра-совршен што чувствувам како да сум го из-
мислила.“ Таа ја поткрева едната веѓа. Перфектно го пра-
ви тоа. Таа инсинуира дека некои луѓе се склони да фан-
тазираат за момчиња, а потоа на другарките им кажуваат 
неверојатно големи лаги. Некои луѓе – како мене. Кога 
Нејдин објави дека излегува со Лиам, јас малку се зане-
сов. Плус, мојата друга најдобра другарка, Магда, е толку 
да-паднеш-во-несвест убава што во секое време може да 
го има секое момче што ќе го посака. Се почувствував 
толку запоставена што почнав да ги мафтосувам со при-
казна за Ден, екстремно иритирачко момче што го запо-
знав додека бев на одмор во Велс, но јас измислив дека 
тој е Господинот Совршен. Потоа, кога почнав, не можев 
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да запрам. Леле, какво олеснување е што повеќе не мо-
рам да го правам тоа. За Расел не морам да се преправам. 
А сега... погледнувам, кон мојата дланка. Ги раширувам 
прстите.

„Ели? Ме слушаш ли?“ прашува Нејдин. „И зошто го 
носиш тој невкусен евтин детски прстен?“

Мојата глава се затресува како да ми удрила шлака-
ница. Се враќам еден чекор назад, не можам да поверу-
вам што ми рече таа. Нејдин ми е другарка. Како може 
да ме повреди на таков начин? Зјапам во неа сè додека 
нејзиното бело лице и црната долга коса не почнат да се 
замаглуваат.

„Ели? Ели, што е? Ти плачеш?“ вели Нејдин.
„Не, се разбира дека не“, инсистирам јас, а една солза 

ми се тркала по образот.
„О, Ели, што реков?“ вели Нејдин и ме прегрнува.
Се обидувам да се извлечам, ама таа силно ме држи. 

„Не, ајде, кажи ми. Не сфаќам. Зошто одеднаш се однесу-
ваш како да сум направила нешто ужасно? Не е можно да 
си вознемирена зашто се пошегував за прстенот.“

„Ти рече дека е невкусен“, мрморам патетично.
„Навистина е невкусен“, вели Нејдин. „Наташа го но-

сеше нејзиниот со денови, а прстот ì позелене. Јас ì ре-
ков дека ќе добие гангрена и дека ќе ì се расипе целата 
рака ако веднаш не го отсече прстот. Наташа се преправа-
ше дека е исплашена, ì кажа на мама и плачеше. Мислам, 
таа само се преправаше, тоа не беа вистински солзи – не 
како твоите, Ели.“ Нејдин ја испружува раката и нежно ја 
брише солзата. 

„Наташа има прстен како мојот? Сребрен, со срцен-
це?“

„Тоа не е вистинско сребро, смотана. Да не го купи? 
Беше залепен на насловната страница на еден нов мага-
зин за деца, Lovehearts.
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„Не, не го купив“, шепотам јас. „Расел ми го даде.“
Толку беше романтично. Расел синоќа дојде кај мене 

дома. Не би требало да се гледаме во четврток навечер, 
само во петок и сабота, заради старата здодевна домашна 
работа, а и Расел наутро мора да станува ужасно рано за 
да разнесува весници. 

Да разнесува весници. И така. Тој не отишол во оби-
колка, туку специјално бирал прстен за мене. Тој го видел 
во киоскот кога ги собирал весниците што требал да ги 
разнесува и го искинал евтиниот прстен од еден од дет-
ските стрипови. 

„Расел ти дал Lovehearts прстен од стрип?“ вели Нејдин. 
Таа не вели ништо друго. Нема потреба.

Воопшто не ми се допаѓа нејзиниот тон. Расел нико-
гаш не ì се допаѓал. Не можам а да не се прашувам да 
не е малку љубоморна. Нејдин секогаш налетува на диви, 
чудни момчиња кои ја третираат како ѓубре. Расел е до-
бар, уметничка душа и интелигентен. Тој ме третира како 
личност, како вистински другар. Никогаш не се обидел 
да ме наговори да отидеме предалеку. Нејдин често на-
метнуваше мислење дека тој е по малку мекуш, или дури 
велеше дека јас не му се допаѓам до толку. Воопшто не е 
така! Тој може да биде вистински страствен. Всушност, 
синоќа беше вистинска борба да не се занесеме премногу 
кога бевме во мојата соба. 

Расел измисли пред Ана дека ќе помине за да ми ги 
донесе неговите маслени бои за мојот проект по ликовно. 
Добро, тој навистина ми ги донесе, но потоа се искрадов-
ме во мојата соба. Ана беше многу зафатена околу Егс, 
готвеше вечера и работеше на новите дизајни со зајачиња 
за новата колекција на плетена облека што воопшто не нè 
забележа.

Расел и јас кратко време седевме самосвесно на работ 
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на креветот. Тој ми покажа како да ги употребувам него-
вите маслени бои, иако и јас имав слични боици уште од 
мојата седма година. Потоа ми нацрта неколку предлози 
за мртвата природа со зеленчук – сјајни црвени пипер-
ки поставени до жолта пченка со темно виолетови модри 
патлиџани за контраст. Тоа изгледаше многу уметнички, 
но јас повеќе сакав да ги наредам зеленчуците како пор-
трет. Можев да направам лице од млади домати со допад-
ливи усни од лути пиперчиња и очи од грашок и потоа да 
додадам руса коса од пченка со панделка од моркови.

Бев многу горда на таа идеја, но кога му кажав на 
Расел тој не се согласи. Тој ми кажа за некој дамнешен 
италијански уметник кој истото го направил пред мно-
гу векови. Можеби е подобро да се држам до класична 
мртва природа. Ана и така нема млад грашок, ниту лути 
пиперчиња. Сè што можеше да најде од зеленчук беа не-
кои големи компири, многу жолт карфиол, заборавен во 
задниот дел од фрижидерот и семејно пакување замрзнат 
грашок. Одбивам да мислам дека дури и стариот Архи-
кој-и-да-е би бил инспиран од тажната оскудна понуда. 

Како и да е, не можев а да не се почувствувам по малку 
нервозно кога Расел ми покажа како тој мисли дека тре-
ба да ја аранжирам мојата композиција - но јас исто така 
бев свесна за неговото топло тело до моето. Многу ми се 
допаѓаше силниот израз на неговото лице, малото перче 
на неговото чело, неговите два предни заба потпрени на 
неговата долна усна, руменилото на неговите образи... не 
можев да се воздржам да не го допрам, а тој се сврте и ме 
бакна. Блокот падна на подот, маслените бои се стркалаа 
по мојот тепих, но ние воопшто не забележавме.

Наскоро престанавме да седиме исправени. Природно 
потонавме на мојата перница, и ете, лежевме прегрнати. 
Технички не бевме в кревет заедно, но дефинитивно на 
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креветот. По малку ми беше чудно со сите мои ситнурии 
наоколу и моето старо мече седнато зад нас на перницата. 
Ги затворив очите и се концентрирав на Расел.

До душа, не можев да ги затворам ушите. Слушнав 
дека тресна влезната врата – тато конечно се врати дома, 
многу доцна. Ана нешто викаше, па Егс почна да завива 
– тоа не беше баш најромантичниот избор на заднински 
звуци. Потоа го слушнавме Егс како тропка на горни-
от кат, туп туп во неговите патичиња. Се разделивме во 
случај тој директно да упадне низ вратата.

Тој не влезе, фала му на Бога, но може тато да се качи 
со брзање ако дознае дека сум сама со Расел во мојата 
соба. 

„Жалам! Присуството на моите е неизбежно“, реков јас 
поминувајќи со прстите низ мојата разбушавена коса.

„ОК е, Ели. Разбирам“, рече Расел. И тој почна да си 
игра со мојата коса, влечеше едно перче и потоа го пуш-
таше повторно да се навитка во кадрица.

„Косава ми е безнадежна“, реков јас.
„Ја сакам“, рече Расел. „Тебе те сакам, Ели.“ Тој ме по-

гледна и се насмевна. „Ми текна! Имам мал подарок за 
тебе.“ Тој посегна во џебот и извади мала заоблена кутија 
завитката во розева хартија. Веднаш помислив дека е 
прстен. Потоа си реков, Не, не биди смешна, Ели, се раз-
бира дека не е нешто толку неверојатно возбудливо и ро-
мантично како прстен, зашто ти не се гледаш со Расел 
толку долго време, а не ти е ниту роденден, ниту Божик. 
Тоа ќе биде нешто слатко, но смешно, како на пример чо-
колатце во облик на срце или мал беџ со I LOVE YOU или 
малечко мече за среќа. Но, тоа не беше ништо од наброе-
ните нешта. Тоа беше прстен, прекрасен нежен сребрен 
прстен со срценце.

„О, Расел!“ му реков, останувајќи без зборови.
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„Стави го.“
Не знаев на кој прст да го ставам. Изгледаше прилично 

мал, па можеби на малиот прст. Како и да е, да го про-
бав на домалиот прст Расел можеше да помисли дека го 
сфаќам премногу сериозно и се однесувам како да сме се 
вериле.

„Ти стави ми го“, реков јас.
Расел ја подаде раката и ми го стави прстенот точно на 

домалиот прст.
Тоа толку многу ми значеше. Се заколнав дека никогаш 

нема да го извадам. Но сега, кога ќе го помрднам прсте-
нот нагоре кон првото зглобче, гледам дека кожата под 
него добила валкана зелена нијанса.

„О, Боже, и тебе ќе треба да ти го отсечат прстот“, ми 
вели Нејдин, нежно.

„Па, добро, не ми е гајле дури и да е евтин прстенот. Сè 
уште ми значи најмногу на светот зашто ми го даде Расел“ 
велам храбро.

Навистина ми значи – иако ја обожував идејата дека 
Расел зел дел од заштедата, отишол во некоја продавница 
за накит и внимателно одбрал прстен специјално за мене. 
Комплетно е поинаку ако го забележал прстенот на на-
словната страница на некој детски стрип и го откинал. 

„Па, тоа е супер“, вели Нејдин. „Како и да е, да ти ка-
жам за тоа момчето. О, добро, ене ја Магда. Можам и на 
двете да ви кажам...“

Но, гласот на Нејдин избледува додека зјапаме во Маг-
да.

Нејзините очи се црвени речиси колку и нејзината 
бојадисана коса. По образите ì се тркалаат солзи.


